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Autismecenter Nord-Bo
Autismecenter Nord-Bo ligger i Nordjylland og har afdelinger placeret i Jammerbugt 
Kommune og Aalborg Kommune.

Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, der blev etableret 3. januar 
1998. Formålet med Autismecenter Nord-Bo er at skabe så gode udviklingsmuligheder for 
mennesker med en autismespektrumforstyrrelse som muligt. Autismecenter Nord-Bo er 
ikke sat i verden for at generere økonomisk overskud og derfor bliver et evt. overskud jf. 
fondsvedtægterne omsat i tiltag, der sikrer fondsformålet.

Alle mennesker er forskellige og derfor er Autismecenter Nord-Bos filosofi, at der skal 
gives helt individuel støtte og vejledning i alle de indsatser der ydes.

Autismecenter Nord-Bo yder støtte til personer indenfor hele autismespektret fra personer 
med lavere mentalt funktionsniveau til personer med højere mentalt funktionsniveau.

Alle ansatte på Autismecenter Nord-Bo har speciale i at arbejde med personer med en 
autismespektrumforstyrrelse.

Hvilke ydelser leveres?
Denne folder beskriver de overordnede rammer for de forskellige ydelser, som leveres. Der 
kan findes kontaktoplysninger og mere information om de enkelte tilbud på hjemmesiden. 
Herfra kan der også downloades brochurer, der beskriver tilbuddene enkeltvis og man  kan 
se en præsentationsvideo om Autismecenter Nord-Bo (2 min.) Se www.nordbo.dk.

Visitering via sikkermail
Myndighed fremsender indstillingspapirer, indeholdende hvilket tilbud, der ønskes samt 
alle relevante dokumenter, herunder diagnosepapirer. Se www.nordbo.dk for yderligere 
procedure. 

Indstillingen vurderes på et internt visitationsmøde. Umiddelbart efter mødet vil der blive 
meldt tilbage til myndighed om mulighederne for at tilgodese indstillingen.

Visiteringen foretages som oftes på baggrund af et forudgående besøg.  Alle afdelinger er 
åbne for at lave aftaler om besøg.



Dagtilbud 
Autismecenter Nord-Bo kan tilbyde dagtilbud til unge og voksne, der er diagnosticeret 
med en autismespektrumforstyrrelse.

Der tilbydes en individuel indsats til personer, der har brug for at udvikle deres uddannelses/
beskæftigelsesmæssige kompetencer samt stabilisere og forbedre personens fysiske, 
psykiske og sociale tilstand med henblik på bl.a at afdække muligheden for at få en 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 

STU
Autismecenter Nord-Bo tilbyder STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) for unge 
fra 15-25 år med autismespektrumforstyrrelser efter »Lov om ungdomsuddannelse for 
unge med særlige behov«. Der er oftest tale om et 3-årigt forløb, der skal ruste den unge 
bedst muligt til voksenlivet. 

Aktivitets- og samværstilbud
Tilbuddet er målrettet voksne, der er afklaret i forhold til erhvervsmæssige kompetencer, 
uddannelsesmæssige kompetencer og personlige kompetencer, og som derfor oftest er 
tilkendt pension.

Aktivitets- og samværstilbuddet skal sikre, at den enkelte borger opretholder  og udbygger 
dennes muligheder for sociale kontakter. Ligeledes er der fokus på at udvikle personlige 
kompetencer, forbedre livskvaliteten samt fastholde etablerede jobs, flexjob eller job 
med løntilskud. 

Der kan også tilbydes mentorordning, hvis det vurderes at være en mere rigtig 
foranstaltning.



Ressourceforløb
Autismecenter Nord-Bo tilbyder en individuel, helhedsorienteret indsats til personer, der 
har brug for at udvikle faglige/beskæftigelsesmæssige kompetencer samt stabilisere 
og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på at afdække 
muligheden for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Et ressourceforløb er målrettet personer, der:
 •  Enten har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse.
 •  Enten har deltaget i forskellige aktiveringstilbud og revalidering uden at have øget  
     tilknytningen til arbejdsmarkedet.
 •  Eller, hvis der er behov for en længerevarende indsats på det beskæftigelsesmæssige,  
   personlige, sundhedsmæssige og helbredsmæssigeområde før der kan fastsættes  
    et konkret beskæftigelsesmål.

Mentorstøtte
Mentorstøtten har som overordnet formål at skabe så selvstændigt et liv som muligt for 
den enkelte person på så mange områder som muligt. Støtten sikrer så vidt muligt, at 
personen kan opnå eller fastholde ansættelse i job med løntilskud, fleksjob, ordinært job, 
uddannelse og iøvrigt efter de målsætninger, myndighed opstiller.

Mentorstøtten udgør minimum én time og typisk op til maksimalt fem timer om ugen 
i 42½ uge om året. Tilbuddet henvender sig til borgere, som skal eller er i gang med 
uddannelse, arbejde eller anden form for beskæftigelse, og som har opnået en så høj grad 
af selvstændighed, at de ikke har behov for at indgå i et decideret dagtilbud eller STU. 

Mentorstøtte kan således både tilbydes personer, der ikke tidligere har haft tilknytning til 
tilbud på Autismecenter Nord-Bo og personer, som står for udslusning af forløb i tilbud.





Beskyttet beskæftigelse (De Gule Værksteder)
De Gule Værksteder er et beskyttet beskæftigelsestilbud til voksne mennesker 
med en autismespektrumforstyrrelse. Når man får et tilbud hos De Gule Værksteder, 
bliver der udarbejdet et individuelt arbejdsskema, som kan indeholde forskelligt arbejde 
på værkstederne. 

Tilbuddet henvender sig til mennesker, der har svært ved at fastholde eller opnå 
beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Man modtager arbejdsdusør, som 
udbetales efter gældende lov.

Bostøtte
Tilbuddet om bostøtte gives til unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse. 
Bostøtten gives som specialpædagogisk støtte i eget hjem, og bevilling sker gennem 
sagsbehandler i egen kommune. På bestilling fra kommunen kan Autismecenter Nord-
Bo indgå i en vurdering af kompetencer og mestringer for den enkelte og derved klarlægge 
støttebehovet.

Målet for støtten er, at beboeren bliver så selvstændig som mulig, på så mange områder 
som muligt, og i takt med større selvstændighed får nedjusteret sit støttetimetal.

Viden & Udvikling
Viden & Udvikling består af specialpædagogiske konsulenter, autoriseret psykologer, 
afdelingsleder samt administrativ koordinator. Afdelingens hovedopgaver består i: 
supervision, rådgivning, vejledning, undervisning og psykoedukation. Derudover tilbydes 
udarbejdelse af både pædagogiske og psykologiske udredninger.

De autoriserede psykologer tilbyder desuden terapeutiske samtaler bl.a. ift. angst og 
depression samt mulighed for afklarende samtaler hvor behovet for psykologforløb 
vurderes. 

Viden & Udvikling er VISO leverandør under Socialstyrelsen og yder her rådgivning i særligt 
komplicerede sager på landsdækkende basis. 

Der afholdes løbende kurser, konferencer og gruppeforløb.
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“Bare gi’ mig det rigtige, 
så virker jeg”




